
ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON



1- Kronik ağrılarda farmakolojik ve 
girişimsel tedavi ilkelerini öğrenmek



2- Ağrı ve ağrı mekanizmalarını 
öğrenmek



3- Nöropatik ağrı ve tedavi ilkelerini 
öğrenmek



4- Akut solunum yetmezliği ve ARDS yi 
öğrenmek



5- Zehirlenmelerde genel yaklaşımı 
öğrenmek



6- Klinik nütrisyonu öğrenmek



7- Sepsisi öğrenmek



8- Lokal anestezikleri öğrenmek



9- Lokal anestezi tekniklerini öğrenmek



10- Santral blokları öğrenmek



11- Postoperatif ağrıyı öğrenmek



12- Asit baz ve elektrolit bozuklukları 
öğrenmek



13- İntravenöz anesteziklerini öğrenmek



14- İnhalasyon anesteziklerini öğrenmek



15- Monitörizasyonu öğrenmek



16- Nöromüsküler blokerleri öğrenmek



17- Mekanik ventilasyon ve 
oksenizasyonu öğrenmek



18- Temel ve ileri yaşam desteğini 
öğrenmek



19- Yoğun bakımda sedasyon ve 
analjeziyi öğrenmek



20- Sıvı tedavisi ve kan transfüzyonunu 
öğrenmek



RADYOLOJİ



1- Radyolojik görüntüleme yöntemlerini
ve görüntü oluşturma prensiplerini sayar.



2- Tanı amaçlı kullanılan radyolojik 
görüntüleme yöntemlerini sıralar.



3-Radyolojik anatomiyi özetler.



4- Organ sistemlerinde en sık rastlanan 
hastalıkların radyolojik bulgularını 
tanımlar.



5- Nükleer tıpta kullanılan tanı 
yöntemlerinin görüntü oluşturma 
süreçlerini açıklar.



6- Organ sistemlerinde en sık rastlanan 
hastalıkların sintigrafik bulgularını 
tanımlar.



7- Organ sistemlerine göre temel 
radyolojik ve sintigrafik algoritmayı 
açıklar.



8- Radyolojik ve sintigrafik yöntemlerin
birbirlerine olan avantaj ve
dezavantajlarını karşılaştırır.



9- Tanı ve tedavi amaçlı yapılan 
girişimsel radyolojik yöntemleri özetler.



NÖROLOJİ



1.Nörolojik hastalığı olan hastalarda öykü
alabilir.



2. Baş ağrısı olan hastalarda uygun tetkik 
algoritması yaparak tedavi ve profilaksiyi
uygulayabilir.



3. Antiagregan ve antikoagülan tedaviler
ile ilgili bilgi sahibidir.



4. Demanslarda ayırıcı tanı yapabilir.



5. Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları ve
Kas Hastalıklarını tanıyabilir.



6. Geçici iskemik atağı tanıyıp tedavi
planı yapabilir.



BEYİN VE SİNİR 
CERRAHİSİ



1- Bel ve boyun fıtığının tanısını koyar



2- Omurga ve omurilik travmalı hastanın
acil değerlendirmesini bilir



3- Beyin ve omurilik tümörlerinin tanısını 
koyabilir



4- Beyin kanamasını tanır acil yaklaşımı
bilir



ADLİ TIP 



1. Adli vaka kavramını tanır.



2. Adli olaylarda muayene yapar.



3. Bulguları tanımlar.



4. Olayların nedenlerini belirler ve
raporlar.



5. Ölü muayenesi yapabilir.



6. Adli nitelikli ölümleri tanır.



7. Adli nitelikli ölümlerde gerekli otopsi ile
ilgili sevk işlemini yapabilir.



ÇOCUK VE ERGEN RUH 
SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI



1. Zekâ Geriliklerinin tanısını ayırıcı tanısı
ile birlikte yapabilir.



2. Otizm Açılımı Kapsamında Bozuklukların
tanısını ayırıcı tanısı ile birlikte yapabilir.



3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun
biyolojik, psikolojik ve sosyal
açıdan etiyolojisini bilir ve açıklar.



4. Çocukluk döneminde meydana gelen İhmal
ve İstismarın biyopsikososyal açıdan etkilerini
bilir.



5. Çocuk ve Ergenlerde İntihar ve Kendine
Zarar Verme davranışının etiyolojisini bilir.



6. Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik
Değerlendirmenin temel ilkelerini bilir.



RUH SAĞLIĞI



1- İyi bir psikiyatrik öykü alma ve muayene
yapmak için önemli teorik bilgi edinip,
pratik uygulamalarla beceri kazanır.



2- Psikiyatride hekim‐hasta ilişkisinin
temel unsurlarını bilir.



3- Hekim hastasına yardımcı olurken bilginin
sınırları olduğunu bilir ve kendi psikolojik
kör noktalarının farkına varması gerektiğini bilir.



4- Hasta haklarının temel unsurlarını bilir.



5- Psikiyatrik görüşme sırasında hastanın,
duygu, düşünce ve davranışlarında ortaya
çıkan normal dışı durumları saptayabilir.



6- Pratisyen hekim olarak sıklıkla kullanılması
gerekecek ilaç gruplarıyla ilgili pratik
bilgilere sahiptir.



7- Acil psikiyatrik durumların 
değerlendirmesini bilir.



ORTOPEDİ VE 
TRAVMATOLOJİ



1- Ortopedik hastalıkları tanır.



2- Sık karşılaşılan ortopedik hastalıkların
öncelik sıralamasını ve doğru
yönlendirmesini yapar.



3- Küçük cerrahi uygulamalar için gerekli
hazırlıkları yapar.



4- Ortopedik tedavinin temel ilkelerini 
tanımlar.



5- Uygun ortopedik ve travma öyküsü alır.



6- Geçici atelleme uygular.



7- Kas iskelet sistemi muayenesi yapar.



8- Kas iskelet sistemi travmalarını tanır,
acil girişim yapar.



FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON



1- Hasta değerlendirebilir



2- Hikâye alma ve fizik muayene 
hakkında ayrıntılı bilgi sahibidir.



3- Hastalıkların fizyopatolojisi, tanısı ve
tedavi ile rehabilitasyonu hakkında bilgi
sahibidir.



ÜROLOJİ



1. Ürolojik terminolojiyi bilir.



2. Ürolojik muayeneyi yapabilir.



3. Temel tetkikler hakkında bilgi sahibidir.



4. Temel ürolojik girişimler hakkında bilgi 
sahibidir.



5. Üroloji konsültasyonu yapacağı
durumlar hakkında bilgi sahibidir.



PLASTİK REK. VE 
ESTETİK CERRAHİ



1-Estetik cerrahi ile rekonstrüktif cerrahiyi 
ayırt eder.



2-Doku defektlerinin farklılıklarını sayar.



3-Yara açılması ile defektin
kapanması/kapatılması arasındaki
süreçteyara bakımını yapar.



4-Yüz yaralanması olan hastada tedavi
gerektiren durumları tanır ve ilkmüdahalesini
yapar.



5-El fonksiyonlarının temel muayenesini 
yapar.



6-Elde sık karşılaşılan acil klinik sorunları
tanır ve ilkyardım yapar.



7-Yanık tiplerini tanımlar. Akut yanıkta acil
tedavi basamaklarını sayar vehastanın sıvı
tedavisini düzenler.



8-Damak ve dudak yarıklı yenidoğanların ailelerini 
bebeğin beslenmesi, sıkkarşılaşılan sorunlar ve 
tedavi süreci hakkında bilgilendirir.



9-Bası yaralarının oluşum mekanizmasını
ve koruyucu önlemleri sayar.



10-Malign cilt tümörlerinin çeşitlerini
sayar.



11-Dikiş materyallerini ve iyi bir cilt
dikişinin özelliklerini sayar.



AİLE HEKİMLİĞİ



1-Anamnez alır.





2-Aile hekimliği hastasını değerlendirir.





3-Sistemik fizik muayenenin nasıl 
yapıldığını açıklar.



4-Ülkemizde sık görülen aile hekimliği 
hastalıklarını tanır.



5-Hastalıkları tanır ve hangi organ 
sisteminden kaynaklandığını açıklar.



6-Hastalıkların tedavi sonrası takip 
algoritmalarını bilir.



7-Aile planlaması uygulamalarını ve 
endikasyonlarını bilir



8-Kanser taramalarının önemini ve 
kanser tarama sıklıklarını bilir.



9-Aile hekimliğinin ülkemizde ve dünyada 
gelişmini bilir



10-Evde bakım hizmetlerinin önemini bilir



11-Sağlık hizmetlerinde kalitenin 
geliştirilmesi hakkında fikir sahibi olur



ENFEKSİYON 
HASTALIKLARI



1.Enfeksiyon hastalıklarına yönelik
anamnez alır ve fizik muayene yapar.



2.Ateşli hastada ayırıcı tanı yapar.



3.Enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı 
tanısını yapar.



4.Enfeksiyon hastalıklarının tanısında 
kullanılan laboratuvar testlerini planlar ve 
gerekçesini açıklar.



5.Enfeksiyon hastalıklarında hasta takip 
ve sevk ölçütlerini sayar.



6.Enfeksiyon hastalıklarında acil hastayı tanır
ve yatış endikasyonlarını,yoğunbakım
kriterlerini sayar.



7.Enfeksiyon hastalıklarında temel tedavi yöntemlerini 
özetler, ampirik tedavi seçeneklerini bilir ve akılcı 
antibiyotik kullanımının temel ilkelerini sayar.



8.Aktif ve pasif bağışıklama şemasını
açıklar.



9.İzolasyon yöntemlerini açıklar.



DERİ VE ZÜHREVİ 
HASTALIKLAR



1.Deri Enfeksiyonları( mantar, bakteriyel, 
viral, paraziter) tanısını koyar.



2.Papüloskuamöz hastalıkların tanısını 
koyar.



3.Dermatit tanısı koyar.



4.Deri tümörlerinin tanısını koyar.



5.Büllöz hastalıkların tanısını koyar.



6.Oral mukozada ve saçlı deride sık 
görülen dermatolojik hastalılarıntanısını
koyar.



7.Derinin allerjik hastalıklarının tanısını
koyar.



8.Cinsel yolla bulaşan hastalıkların
tanısını ve tedavisini yapar.



9.Yağ bezi hastalıklarını tanısını koyar.



10.Temel dermatolojik hastalıkların 
tedavisi için reçete yazar.



KULAL-BURUN-BOĞAZ
HASTALIKLARI



1. Kulak burun boğaz hastalıklarını tanır.



2. Kulak burun boğaz acillerini tanır ve 
gerekli müdahaleleri yapar.



3.Maksillofasiyal travmalı hastasının 
tedavisinde temel ilkeleri sayar.



4.Baş boyun muayenesi yapar.



5.Küçük cerrahi uygulamalar için gerekli
hazırlıkları yapar.



6.Epistaksis durumunda buruna tampon 
koyar.



7.Üst solunum yolu enfeksiyonlarını tanır
ve tedavisini planlar.



8.Baş boyun bölgesi kanserlerinin erken
tanısı için farkındalık kazanır.



9.Yenidoğan işitme kaybının erken tanısı 
için farkındalık kazanır.



GÖZ
HASTALIKLAR



1. Göz hastalıklarında öykü alabilir.



2. Temel muayene yöntemlerini ve 
muayenede kullanılan cihazları, ek tanı 
yöntemlerini ve göz hastalıklarının belirti ve 
bulgularını bilir ve açıklar.



3. Göz hastalıklarının klinik bulguları ve
tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
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